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 7 سال انتظار 
برای زیر تیغ

گفت وگو با خانمی که تحت جراحی بای پس قرار گرفت و 60 کیلو وزن کم کرد

دکتر باقر الریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم 
پزشکی تهران سال گذشته در حاشیه سمینار چاقی اعالم کرده بود که از هر 100 
ایرانی 60 نفرشان هر ساله، بابت چاقی و عوارض ناشی از آن از دنیا می روند. آمار 

نگران کننده  ای است و ترسناک تر اینکه آمار چاقی روز به روز در حال افزایش است.
سعیده شاه محمدی هم یکی از همین افراد بود. خانمی که وزنش از دوران نوجوانی 
کم کم باال رفته و باالخره پس از ازدواج و بارداری به 130 کیلوگرم رسیده بود. او که 

روش های زیادی را برای الغر شدن امتحان کرده بود، این بار دست روی گزینه جراحی 
گذاشت و در سال 1392 به اتاق عمل رفت تا الغر شدن را به شیوه تهاجمی امتحان 

کند. چطور شد که سعیده شاه محمدی به این انتخاب رسید، پیش و پس از عمل چه 
مراحلی را گذارند و امروز که بیش از یک سال از جراحی بای پس او می گذرد چه حال و 

هوایی دارد، سواالتی است که در این شماره همشهری تندرستی از او پرسیده ایم.

1
تا 15 سالگی نگران الغری 

بیش از حدم بودند!
سعیده شاه محمدی که 23 ارديبهشت 

سال 92 تحت عمل بای پس قرار گرفته، 
دوران بچگی بسیار الغری را سپری کرده 

بود. خودش تعريف می کند: »با کمبود 
وزن به دنیا آمدم و تا نوجوانی دغدغه و 
نگرانی خانواده الغری بیش از حد من 
بود. دائم می پرسیدند که چرا هرچقدر 

می خورم يک گرم هم وزنم باال نمی رود. 
مادرم می ترسید که نکند انگل داشته 
باشم که الغرم! اين وضعیت تا دوران 

نوجوانی ادامه داشت؛ اما در دوران بلوغ 
يک دفعه چاق شدم. وقتی هم متوجه اين 
موضوع شدم که رفته بودم برای مدرسه 
روپوش بخرم. هر سال که لباس مدرسه 
می خريدم مادرم بايد لباس را به خیاط 

می داد تا برايم تنگش کند، اما در آن سال 
لباسی که برايم گرفتند تنگ بود. آنجا 

بود که متوجه شدم دارم چاق می شوم.«

 2
چاقی نوزده سالگی؛ 

وحشتناک ترين تجربه 
سعیده طی 4 سال حدود 50 

کیلوگرم وزن اضافه می کند و در 
نوزده سالگی به 93 کیلوگرم وزن 
می رسد. او حس نوزده سالگی در 
عنفوان جوانی و برخوردش با اين 

چاقی را وحشتناک ترين حسی 
می داند که يک نفر آن هم يک 

دختر خانم  ممکن است در طول 
عمرش تجربه کند: »اوايل که 

داشتم چاق می شدم نه خودم و 
نه خانواده ام نگران نبوديم. اتفاقا 
خوشحال هم بودم که از آن همه 

الغری فاصله می گیرم؛ اما کم 
کم در 17-18 سالگی ديدم که 
نمی توانم لباس هايی را که همه 

دخترهای هم سن و سال من دوست 
دارند، بپوشم . اين افزايش وزن آن 

قدر ادامه پیدا کرد  که تقريبا به 

وزن 80 کیلو رسیده بودم و ديگر 
نمی توانستم وزنم را کم کنم. اولین 
بار که پیش متخصص تغذيه رفتم 
فقط سه هفته توانستم  با رژيمی 

که داده بود ، دوام بیاورم و بعد مثل 
خیلی های ديگر رژيم را ول کردم. 

عالقه ام به خوردن غذا به قدری 
بود که اصال اراده اش را نداشتم و 
نمی توانستم به غذا »نه« بگويم. 
البته در همان سه هفته هم فقط 

700 گرم وزن کم کردم. توان مقابله 
با خودم را نداشتم و روزی 3-2 

پرس غذا را به راحتی می خوردم 
و حتی با اين همه پرخوری ، 

احساس سیری هم نمی کردم.
 اين جوری شد که در 19 سالگی به 

وزن 93 کیلو گرم رسیدم  و آن موقع 
بود که ديگر  احساسم وحشتناک 

شد. حاال ديگر فقط خودم نبودم که 
از اين موضوع رنج می بردم؛کم کم 

صدای مادرم هم درآمده بود که 
می گفت سعیده داری خیلی چاق 

می شوی! نه به بچگی ات که آن 
همه الغر بودی و نه به االن که...«  

3
نتیجه آزمايش را که ديدم 

نزديک بود سکته کنم
اغلب افراد خانواده مادری خانم شاه 
محمدی ديابتی هستند و ترس ابتال 
به ديابت  يکی از نگرانی های جدی 
او  بوده است. با اين حال نتوانسته 

جلوی اضافه وزنش را بگیرد؛ تا 
اينکه پیش از جراحی چاقی نتیجه 

آزمايش خونش را می گیرد: »در 
منزل دستگاه تست قند خون 

داشتیم و من گاهی قند خونم را 
کنترل می کردم چون شنیده بودم 

که چاقی ديابت می آورد. چند 
وقتی بود که خیلی آب می خوردم و 
دهانم خشک می شد؛ ولی واقعا فکر 

نمی کردم که به خاطر قند باشد. 
وقتی نتیجه آزمايش را ديدم که  قند 

خون ناشتا يم 240 است نزديک 
بود سکته کنم. ديابت کابوسی بود 

که در واقعیت سراغم آمده بود.«

4
الغری به چه قیمتی؟

چاقی آنقدر به سعیده فشار می آورد 
که طی يکی دو سال آخر قبل از 
عمل حتی حاضر بود هر روش 

خطرناکی را  که ممکن بود برايش 
عواقب جبران ناشدنی هم بگذارد 

امتحان کند تا بتواند چند کیلو 
وزن کم کند: »خسته  و منزوی 

شده بودم. داشتم افسردگی 
می گرفتم. دلم نمی خواست 

مهمانی بروم و توی جمع باشم. 
نگاه های ديگران به من متفاوت 

بود. انگار با ترحم نگاهم می کردند، 
نمی توانستم لباس هايی را که 
دوست داشتم بپوشم . يکی از 

دوستانم هم که وضعیت مشابهی 
داشت، آماده بود همراهی ام کند. 
حتی يک بار تا مرز تجربه کردن 

يکی از اين روش ها هم رفتیم؛ 
ولی به موقع پشیمان شديم.«

مستانه تابشآراستگی | درمانگامبهگام
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5
7 سال طول کشید تا تصمیم 

بگیرم زير تیغ بروم
»23 ساله که بودم يکی از دوستانم  
جراحی چاقی کرد و وقتی او را ديدم 
با خودم فکرکردم که من هم همین 

روش را انتخاب کنم ولی تقريبا 7 سال 
طول کشید تا تصمیم قطعی بگیرم. 
در اين مدت هر جا که چیزی درباره 
جراحی چاقی می شنیدم پیگیری 

می کردم، اگر متوجه می شدم کسی 
جراحی شده، سراغش می رفتم و  

حسابی تحقیق می کردم تا باالخره 
به اين  نتیجه رسیدم که جراحی بای 

پس تنها راه حل برای من است.«
مردن در حین عمل يا بعد از آن 

مهم ترين دغدغه و نگرانی سعیده 
بود: »از عوارض نمی ترسیدم چون 

با خودم فکر می کردم اگر دچار 
عارضه شوم قابل درمان خواهد بود 

ولی چاره ای برای مرگ نبود.«

 6
از مرگ می ترسیدم، 

از عوارض نه
 »وضعیتم  روز به روز بدتر می شد. 
خانه مان طبقه دوم بود و دخترم 2 
ماهه؛ اما نمی توانستم حتی همین 

دو طبقه هم او را بغل کنم و  از پله ها 
باال ببرم .مجبور بودم از ديگران 
کمک بگیرم.اصال  نمی توانستم 

چند قدم راه بروم ؛ پیاده روی شده 
بود يکی از حسرت های بزرگ 

زندگی ام. حاال از پله باال رفتن و 
پیاده روی که بگذريم دردهای 
استخوانی هم سراغم آمده بود.

زانو درد کالفه ام کرده بود.
 آن روزها تقريبا وزنم به 110 
کیلوگرم  رسیده بود تا اينکه 

مادرم به کما رفت. طی آن 5 روز 
و بعد از فوت ايشان حدود 30 
کیلوگرم  وزن کم کردم و 83 

کیلوگرم  شدم ولی اين موضوع در 

آن شرايط خیلی برايم مهم نبود. 
آن قدر درگیری ذهنی داشتم که 

فرصتی برای خوشحال شدن از 
اين الغری بدون مقدمه نداشتم. 

موضوع  مهم تر اينکه با وجود 
همه نارضايتی هايم از چاقی اين 

میزان کم کردن وزن برايم ماندگار 
هم نبود . همه اين 30 کیلو  طی 
2-3 ماه سرجايش برگشت و من 
در نهايت  به 129 کیلو رسیدم. 

اين وضعیت ديگر برای غیر قابل 
تحمل شده بود و همین موقع 

بود که تصمیم ام برای عمل 
قطعی شد؛ چون وقتی نزد يکی از 

دکترهايم رفتم گفت تا 35 سالگی 
ممکن است ديابت و فشارخون 

باال پیدا کنم  و کلسترولم باال 
برود و در نهايت به قول ايشان با 
»ذلت« بمیرم. در اين مدت يک 
خونريزی بسیار شديد هم پیدا 
کرده بودم که متخصص زنان 

می گفت فقط و فقط به خاطر چاقی 
است و بايد برای رفع آن وزنم را 

هر چه زودتر پايین بیاورم«.

یک عمل و صدها احتمال!
3 عارضه  موقتی که بعد از عمل جراحی 

چاقی باید انتظارش را داشته باشید:

1. ریزش مو 
 ريزش مو يکی از عوارض بعد ازجراحی است. متخصصان 

معتقدند که ريزش مو پس از جراحی نوعی ريزش تلوژن محسوب 
می شود که جزو چرخه طبیعی رشد مو است و از يک تا شش 
ماه طول می کشد تا دوباره موهايتان به حجم سابق برگردد.   

 
2. افتادگی پوست

بعد از هر کاهش وزن سريع ممکن است پوست افتادگی پیدا 
کند. اين مشکل در افراد و سنین مختلف متفاوت است. افراد 
جوان تر و کسانی که پس از جراحی مداوم ورزش می کنند، 
معموال کمتر از بیماران کم تحرک دچار  اين حالت می شوند.

 3. تهوع
تهوع پس از جراحی معموال به اين دلیل به وجود می آيد که 
بیمار دستورات تغذيه ای پس از جراحی را به درستی رعايت 
نمی کند. دريافت میزان باالی قند پس از جراحی نیز باعث 

سنگینی و در نتیجه احساس ناخوشايند تهوع می شود 
که گاهی با درد شکمی، اسهال و ضعف همراه است.
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/گفتوگــو

ورزش و برنامه غذايی صحیح 
نتیجه عمل را تضمین می کند
دکتر علیرضا خلج، متخصص جراحی عمومی و  فلوشیپ جراحی 

الپاراسکوپی پیشرفته و چاقی و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد است 
که در سال 1392 سعیده شاه محمدی را تحت عمل جراحی بای  پس 
قرار داده و هم اکنون از کاهش وزن 60 کیلوگرمي او کامال راضی است.

 
وقتی خانم شاه محمدی به شما مراجعه کردند چه 

شرایطی داشتند که باعث شد به این نتیجه برسید 
جراحی برای کاهش وزن او ضروری است؟

مهم ترين نکته BMI بود که به بیش از 40 رسیده و حاکی از چاقی مفرط 
ايشان بود. عالوه بر اين در سابقه شان چندين نوبت رژيم کاهش وزن هم 

وجود داشت که البته خیلی در پايین آوردن وزنشان با رژيم موفق نشده بودند. 
سابقه خانوادگی ديابت، قند خونشان که يک دفعه و بدون اطالع خودشان 

باال رفته بود، عادت های غذايی و... هم از جمله نکاتی بود که پیش از جراحی 
توسط تیم مورد ارزيابی قرار گرفت و در نهايت به اين نتیجه رسیديم که با 

جراحی وزنشان را قبل از اينکه عارضه ای برايشان ايجاد کند، پايین بیاوريم.
 

 چه روندی طی شد تا به این تصمیم برسید؟
پروتکل پیش از جراحی يک سیر مشخص دارد. خانم شاه محمدی قبل از 

اينکه زمان و نوع عملشان مشخص شود تحت سونوگرافی کامل شکم و 
آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی قرار گرفتند، يک دوره آزمايش کامل 

خون و ادرار دادند و توسط متخصص قلب و عروق، ريه، غدد، گوارش و 
روان شناس  ويزيت شدند تا مطمئن باشیم مانعی بر سر جراحی شان 

وجود ندارد و وضعیت جسمی و روحی شان برای عمل آماده است.
 

 خانم شاه محمدی تحت چه عملی جراحی قرار گرفتند و 
چرا این نوع عمل را برایشان انتخاب کردید، چون ایشان 

در صحبت هایشان می گفتند که اصرار داشتند حتما 
این عمل روی دستگاه گوارششان انجام شود؟

ببینید جراحی های چاقی بر اساس آناتومی و فیزيولوژی دستگاه گوارش انجام 
می شود. يک سری از روش ها محدودکننده هستند؛ مثل گاستريک بندينگ 
يا همان حلقه گذاشتن يا عمل اسلیو که حجم معده را در حد 50 سی سی يا 

يک فنجان چای خوری کاهش می دهد. بعضی از روش ها هم هستند که بر 
پايه ايجاد سوء جذب قرار دارند و مانع از جذب مواد غذايی می شوند که فرد در 

طی روز مصرف می کند. عمل جراحی خانم شاه محمدی هم که گاستريک 
بای پس بود، در زمره همین جراحی های ايجاد کننده سوءجذب قرار داشت. 

در واقع اين روش ترکیبی از اعمال محدودکننده و سوءجذبی است که هم 
حجم معده را به اندازه 50 سی سی کاهش می دهد و هم قسمتی از روده را از 

سیستم جذبی خارج می کند که در نتیجه جذب غذا هم کاهش پیدا می کند.  
در مورد انتخاب نوع عمل برای خانم شاه محمدی هم بايد بگويم که با توجه 

به عادت های غذايی که ايشان به طور معمول داشتند، میزان اضافه وزن و 
نتیجه بررسی ها پس از انجام آندوسکوپی و سونوگرافی و... ما را به اين تصمیم 

رساند و اتفاقی نبود که فقط بر اساس میل شخصی خود بیمار افتاده باشد.
 

 در صحبت هایتان به انجام آندوسکوپی قبل از جراحی اشاره 
کردید که خانم شاه محمدی هم قبل از جراحی بای پس انجام 

داده بود. چرا انجام آندوسکوپی قبل از جراحی ضروری است؟ 

7
تحمل نداشتم عملم 

به تاخیر بیفتد
 »آنقدر حال روحی ام بد بود که حتی 

تحمل نداشتم عملم چند روز به تاخیر 
بیفتد. وقتم روز 29 ارديبهشت بود؛ اما 

سفری برای دکتر خلج پیش آمد که 
گفتند بايد چند روزی جراحی من به 

تاخیر بیفتد. به دکتر تلفن زدم و گفتم 
اصال از نظر عصبی توان اينکه اين چند 
روز را صبر کنم ندارم و دکتر باالخره با 

اصرارهای من قبول کرد که قبل از سفر 
عملم کند. دلم هم می خواست عملم بای 

پس باشد .  درواقع می خواستم روشی 
را انتخاب کنم که هرگز به روزهای 

چاقی برنگردم. دو هفته قبل از عمل 
هم هر چه می خواستم خوردم، انگار 

که به من گفته بودند قرار است دو هفته 
ديگر بمیری و هر کاری دوست داری 

بکن. همه غذاهای دلخواهم را خوردم و 
حتی چند کیلو هم وزن اضافه کردم!«

8
هیچ کس خبر نداشت

به گفته خانم شاه محمدی تازه 
بعد از اين همه انتظار  برای تصمیم 
گیری ، فقط همسرشان از اين عمل 
باخبر بودند و به دلیل مخالفت تمام 

اعضای خانواده برای اين عمل و 
عواقب احتمالی آن ، مجبور بودند 

که تاريخ عمل را پنهان کنند: 
»حتی تا مدتی  بعد از اينکه جراحی 

انجام شده بود و اتفاقی هم برای 
من نیفتاده بود،  اعضای خانواده ام 
اصال حس خوبی نداشتند و دائما 
نگران بودند که نکند  اتفاق خیلی 
بدی برای من بیفتد يا دچار يک 

جور عارضه وحشتناک بعد از عمل  
بشوم؛  اما االن که از 129 کیلو 
گرم به 69 کیلوگرم رسیده ام 

و  60 کیلوگرم  وزن کم کرده ام 
تنها حرفی که می زنند اين است 

که چه خوب شد عمل کردی!«

9
تو خودت نیستی!

حدود يک سال از عمل سعیده 
شاه محمدی می گذرد و او اين 

روزها 69 کیلو بیشتر وزن ندارد 
و به قول خودش دنیا آبی آبی 
است. او می گويد با اين همه 

کاهش وزن در مواجهه با کسانی 
که در دوران چاقی او را ديده اند 

تجربه های بامزه ای برايش اتفاق 
می افتد: »تیرماه پارسال برای يک 

کار اداری رفته بودم و امسال در 
شهريورماه دوباره به همان واحد 

مراجعه کردم. مدارکم را که دادم، 
خانمی که پشت میز نشسته بودم 

با چشم های گردشده نگاهم کردم. 
چند بار از سر تا پا به من نگاه کردم 

و چندباری هم مدارکم را چک 
کرد و آخرش گفت تو خودت 
نیستی! اين خانم که پارسال 

اينجا آمده بود خیلی چاق بود!«
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چون خیلی ها هستند که از این کار می ترسند و ترجیح 
می دهند زیر تیغ جراحی بروند؛ اما آندوسکوپی نشوند!
انجام آندوسکوپی معده جزو پروتکل اقدامات قبل از جراحی 

است که نه فقط در ايران بلکه در همه مراکز معتبر جراحی 
چاقی دنیا انجام می شود و به ما کمک می کند تا در مورد نوع 

عمل جراحی که برای بیمارمان تاثیرگذار باشد، به تصمیم گیری 
بهتر و دقیق تری برسیم. يک سری اشکاالت آناتومیک معده هم 

هستند که می توانند روی شیوه جراحی که برای فرد انتخاب 
می کنیم موثر باشند که اين اشکاالت هم فقط با آندوسکوپی 

مشخص می شود.  از طرف ديگر اگر میکروبی در معده فرد 
باشد بايد پیش از جراحی تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار 
گیرد که اين مساله هم در آندوسکوپی مشخص می شود.

 
 سونوگرافی چطور؟

سونوگرافی هم جزو پروتکل پیش از جراحی است؛ چون بعضی 
بیماری ها و مشکالت مثل سنگ کیسه صفرا در سونوگرافی مشخص 

می شود که جراح با ديدن جواب سونوگرافی تصمیم می گیرد در 
حین جراحی اقدام به رفع مشکل)مثال برداشتن کیسه صفرا( کند.

 
 آقای دکتر! معنی این واژه الپاراسکوپیک 

که این روزها درخصوص جراحی های چاقی 
خیلی به گوشمان می خورد، چیست؟

 در روش الپاراسکوپیک ديگر شکم بیمار باز نمی شود بلکه 
ابتدا از طريق يک برش کوچک، گاز CO2 وارد شکم بیمار 

شده و فضای کار فراهم می شود و سپس از طريق همین سوراخ 
کوچک دوربین کوچکی که مخصوص عمل های جراحی 

الپاراسکوپیک است به داخل شکم فرستاده   و باقی عمل از 
طريق چند سوراخ ريز ديگر در ناحیه شکمی انجام می شود.

 
 پس در مجموع نباید عمل چندان طوالنی اي باشد؟
طول عمل جراحی بستگی به نوع جراحی و فردی دارد که 
قرار است عمل روی او انجام شود. بای پس معموال چیزی 

حدود دو ساعت طول می کشد، در حالی که روشی مثل حلقه 
گذاشتن به نیم تا يک ساعت زمان احتیاج دارد. البته اين زمان 
به طور میانگین است؛ چون گاهی اوقات به طور همزمان قرار 

است کیسه صفرای بیمار را برداشته يا فتق او را هم  ترمیم 
کنیم که خب در اين حالت زمان عمل طوالنی تر می شود.

 
 عمل خانم شاه محمدی هم به همین صورت انجام گرفت؟

بله، در حال حاضر اغلب جراحی های چاقی به شیوه الپاراسکوپیک 
انجام می شود  چون بعد از عمل بیمار درد کمتری را بايد تحمل 

کند و البته دوره بستری اش هم کوتاه تر است و در نتیجه 
سريع تر می تواند به کار و زندگی روزمره اش برگردد. البته در 

اين روش خطر عفونت و فتق هم برای بیمار کمتر است.
 

 آیا از کاهش وزن خانم شاه محمدی راضی 
هستید؟ اصوال انتظار شما از کاهش وزن 

بیمار پس از جراحی بای پس چیست؟ 
پس از جراحی بای پس به طور میانگین بیماران بین 

70 تا 75 درصد از اضافه وزن خود را از دست می دهند 
که البته در مورد خانم شاه محمدی اين مقدار به بیش 

از 90 درصد رسیده و راضی کننده است. يعنی در حال 
حاضر BMI ايشان به محدود طبیعی رسیده است.

 
 نگرانی از بابت عود مجدد چاقی پس از جراحی وجود ندارد؟

جراحی بای پس که در مورد شیوه انجامش توضیح دادم يکی از 
روش های جراحی چاقی است که کمترين میزان عود يا همان 

اضافه وزن و چاقی مجدد را برای فردی دارد که تحت عمل قرار 
گرفته؛ ولی باز هم به اين معنا نیست که کسانی مثل خانم شاه 
محمدی که تحت اين جراحی قرار گرفته اند، بعد از الغر شدن 

مثل سابق هرچیزی  را که دوست دارند بخورند، ورزش و فعالیت 
بدنی نداشته باشند و... . اتفاقا يکی از طرز فکرهايی که بايد در 
بیمار قبل از جراحی اصالح شود، همین مساله است. البته اين 

نکته را هم گوشزد کنم که بعد از عمل جراحی اشتهای بیمار بسیار 
کم شده و ولع غذا خوردن نسبت به قبل بسیار کم می شود؛ اما 
داشتن برنامه غذايی صحیح، متعادل و متنوع و همچنین انجام 

فعالیت بدنی نتیجه موفقیت آمیز عمل را تضمین می کند.
 

 خانم شاه محمدی می گفتند که در آزمایشات پیش از 
جراحی شان مشخص شده که قند خونشان باال رفته. 

حاال این سوال پیش می آید که آیا باال بودن قند خون یا 
اصوال ابتال به دیابت مانعی بر سر جراحی چاقی نیست؟
خیر، اتفاقا ديابت بعد از جراحی چاقی و کاهش وزن ناشی از 

آن به طور چشمگیری بهبود پیدا می کند و تا 90 درصد امکان 
رفع آن وجود دارد. حتی آن دسته از افرادی که برای کنترل 

قند خونشان نیاز به تزريق انسولین دارند هم ممکن است پس 
از جراحی در اولین هفته ها نیازشان به انسولین از بین برود.

 
 پس از جراحی مهم ترین توصیه تان به 

خانم شاه محمدی چه بود؟
يک سری اقدامات کلی وجود دارد که هر فردی که تحت چنین 

جراحی هايی قرار می گیرد بايد انجام دهد؛ از رعايت يکسری 
برنامه های غذايی خاص طی شش هفته پس از جراحی گرفته تا 

انجام ورزش و فعالیت بدنی، ويزيت های سروقت، پايبندی به دوره 
مکمل درمانی و... که در مورد خانم شاه محمدی هم صدق می کند.

 
 یعنی بیماران پس از جراحی هم باید رژیم بگیرند؟

ببینید بعد از جراحی حجم معده کم می شود و تورم ناشی 
از جراحی هم وجود دارد؛ بنابراين میزان غذايی که فرد 

می تواند مصرف کند، کم می شود. از طرف ديگر اگر غذای 
جامد بخورد ممکن است اين تورم بیشتر شود، بنابراين برنامه 

غذايی پس از جراحی از مايعات شروع می شود و به تدريج 
به رژيم غذايی نرم و پوره و سپس غذای جامد می رسد.

 
کسانی مانند خانم شاه محمدی که در دهه 

20 و 30 تحت جراحی قرار می گیرند، می توانند 
پس از این جراحی باردار شوند؟

بله قطعا. پس از جراحی چون اختالالت هورمونی که ممکن 
است در نتیجه چاقی برای فرد به وجود آمده باشد، برطرف 

می شود خانم شاه محمدي مستعد بارداری است. البته ما توصیه 
می کنیم که تا 18 ماه باردار نشوند تا روند کاهش وزنشان به 
طور کامل تثبیت شود؛ اما بعد از آن باردار شدن منعی ندارد.

• کاهش وزن يک تجارت چند صد میلیارد دالری 
است. از وقتی که  دوبل برگر ها وارد سفره های غذايمان 

شد، وزنمان هم به سرعت دوبرابر شد و حاال با 25 
میلیون آدم چاق و دارای اضافه وزنی که در ايران 
زندگی می کنند، 10 برابر از آمار جهانی چاق تريم!

• با چنین آمار نگران کننده ای جای تعجب نیست که بخواهیم 
دوباره به تناسب اندام برسیم و البته اغلب مان هم دوست 
داريم به سرعت يک چشم بر هم زدن  الغر شويم، انگار 

که اين همه چربی اضافه را ظرف يک دقیقه و يک ساعت 
و يک روز جمع کرده ايم! درست است که تنها کاهش 10 

درصد از اضافه وزن بدن، ريسک ما را برای ابتال به سرطان، 
پرفشاری خون، باال رفتن قند خون و... بیشتر می کند و 

حسابی سرحالمان می آورد  اما آيا رژيمی معجزه آسا برای 
الغری وجود دارد؟ اين روزها کافی است در اينترنت عبارت 

»راه های سريع برای کاهش وزن« را جست وجو کنید 
تا با صدها، بلکه هزارها توصیه برای جراحی های چاقی 
مواجه شويد؛ اما  آيا  اين روش به درد شما هم می خورد؟

جراحی برای تمام کسانی که BMI يا همان نسبت وزن به 
قدشان باالی 40 يا 35 بوده و حداقل دچار يکی از عوارض 

چاقی باشند که با درمان چاقی از بین می رود از جمله ديابت، 
پرفشاری خون، بیماری های مفصلی، آپنه خواب و... مناسب 
است و حتی برای بیماران مبتال به ديابت که BMIپايین تر 
دارند هم توصیه می شود. هرچند اين تصمیم چیزی نیست 

که خودتان بخواهید به تنهايی به آن برسید، بلکه تصمیم 
برای عمل بايد در مشورت با تیم جراحی چاقی گرفته شود.

چطور BMI تان را حساب کنید؟ کافی است وزنتان 
)بر حسب کیلوگرم( را بر مجذور قد خود )بر حسب 

متر( تقسیم کنید. اگر عدد به دست آمده باالی 40 باشد 
شما دچار چاقی مفرطید و زنگ خطر برايتان به صدا 
درآمده هرچند که شايد هنوز خودتان نشنیده باشید!

اين نکته درگوشی را هم به خاطر داشته باشید که 
بیمارانی که اندازه دور شکمشان بیشتر از دور باسن باشد، 

بیشتر در معرض عوارض ناشی از چاقی قرار دارند. به 
خصوص آقايانی که اندازه دور کمرشان بیش از 102 و 

خانم هايی که دور کمرشان بیش از 89 سانتی متر باشد. 
هرچند اين عددها برای ما ايرانی ها 90 تا 94 سانتی 
متر است و هیچ فرقی هم بین زن و مرد وجود ندارد. 

آيا جراحی چاقی برای 
شما هم موثر است؟
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